
#FPnyt nr. 3 om ny prøveterminsbekendtgørelse 
og prøveformer, censur og booking ved syge- og 
semesterprøver 2018/19    

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og administrative medarbejdere 

Husk at booke elever til syge- og 
semesterprøver
Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige syge- og 

semesterprøver i december 2018. Eleverne skal bookes til alle 

prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem 

til prøvens start. Der kan være forhold vedrørende tilknytning af 

UNI-login for elever, der ikke længere går på skolen, som skolen 

skal være bekendt med inden booking. Du kan finde en vejledning 

om booking på stil.dk/support/test-og-proever under 

folkeskolens digitale prøver. 

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og administrative medarbejdere

Kontrollér censortildeling ved skrift-
lige syge- og semesterprøver
Skoler, der afholder skriftlige syge- og semesterprøver i decem-

ber 2018, modtager den 20. november en oversigt over de be-

skikkede censorer, der skal rette skolens skriftlige elevbesvarel-

ser. Skolens leder skal sikre, at oversigten er i overensstemmelse 

med de prøver, der skal afholdes på skolen.  

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, den tilsynsførende og admini-
strative medarbejdere 

Se oversigt over skriftlige syge- og 
semesterprøver 
Vi har lavet en samlet oversigt over alle skriftlige syge- og 

semesterprøver i 9. og 10. klasse. Her kan I få et overblik over 

blandt andet prøveform, materialer til brug ved prøven, prøve på 

særlige vilkår og plan B. 

Du finder oversigten på uvm.dk/fp under prøveformer og forsøg 

og valg af prøveform.  

 

Skoleåret 
2018/2019

Folkeskolens Prøver, november 2018

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrati-
ve medarbejdere 

Prøveterminsbekendtgørelse og prøve-
planer for 2018/19 er offentliggjort
Prøveterminsbekendtgørelsen findes på uvm.dk/fp under love 

og regler. Vær opmærksom på, at skolen ikke må afholde mundt-

lige og praktiske prøver den 14. juni, da denne dato er reserveret 

til afholdelse af optagelsesprøver til gymnasiale uddannelser.  

Du finder prøveplanerne for december/januar-terminen 

2018/19 og maj/juni-terminen 2019 på uvm.dk/fp under 

prøveterminer, prøvefag og -planer. 

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og administrative medarbejdere 

Tilmeld korrekt til prøverne i maj/juni 
2019
Tilmelding til prøverne i maj/juni 2019 kan ske fra den 20. no-

vember til den 1. december 2018. Den beskikkede censur lægges 

på baggrund af det tilmeldte antal elever. Det er derfor vigtigt, at 

skolen tilmelder det nøjagtige antal elever, der skal aflægge de 

enkelte prøver.   

Fra #FPnyt 18/19 nr. 2 
Booking til syge- og semesterprøver, nye opgavetyper i 
matematik og inspirationsmateriale til skolerne

På vej i #FPnyt 18/19 nr. 4
Afholdelse og bedømmelse af syge- og semesterprøver

Se udsendte orienteringer

https://stil.dk/support/test-og-proever/folkeskolens-proever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeveformer-og-forsoeg/valg-af-proeveform
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeveformer-og-forsoeg/valg-af-proeveform
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-om-folkeskolens-proever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-om-folkeskolens-proever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-og-orienteringer


November

19. november Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 
2018/2019 slutter

20. november Meddelelse om skriftlig censur (syge- og semesterprøverne) sendes til skolerne

20. november Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prø-
verne i prøvetermin maj/juni 2019 begynder

20. november Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne

26. november Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

December

1. december Frist for tilmelding af elever til prøverne i prøvetermin maj/juni og bestilling af opgavesæt til elever 
med særlige behov

2. december Mulighed for ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i prøvetermin maj/juni 
2019 begynder

3. - 13. 
december

Skriftlige prøver december/januar 2018/2019 afholdes

4. - 14. 
december

Foreløbige rettevejledninger lægges på Materialeplatformen dagen efter afholdt prøve

17. december Den mundtlige prøveperiode i prøvetermin december/januar 2018/2019 begynder

20. december  De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på Materialeplatformen

Folkeskolens Prøver
Kalender for november og december 2018:

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning  og Kvalitet, 

tlf. 33 92 61 00 eller fp@stukuvm.dk

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/retningslinjer-ved-skriftlige-proever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/retningslinjer-ved-skriftlige-proever
http://materialeplatform.emu.dk/materialer/
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/retningslinjer-ved-mundtlige-proever
http://materialeplatform.emu.dk/materialer/
mailto:fp%40stukuvm.dk?subject=

